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Den Haag, 3 oktober 2006

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 3 oktober 2006

1.
30131

Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet
maatschappelijke ondersteuning)
Bespreking brief staatssecretaris van VWS d.d. 18 september 2006, alsmede een overzicht
van de tijdens het plenaire debat gedane toezeggingen en een overzicht van toezeggingen
tijdens de schriftelijke voorbereiding.
a. De door de leden aangepaste lijst van openstaande toezeggingen zal aan de staatssecretaris
worden voorgelegd met verzoek om commentaar vóór het weekeinde.
b. De commissie besluit a.s. dinsdag van 16.30 – 18.00 uur in een mondeling overleg
duidelijkheid van de staatssecretaris te vragen over de openstaande toezeggingen. Van het
overleg zal een stenografisch verslag worden gemaakt dat zo snel mogelijk via de website
openbaar gemaakt zal worden.
2.
Overzicht toezeggingen met betrekking tot de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en
Aanpassingswet.
Aangehouden. De commissie wil het overzicht nog rustig bekijken alvorens het aan de
minister voor te leggen. De toezeggingen over de Invoerings- en Aanpassingwet zijn
inmiddels voor ambtelijke controle aan het ministerie voorgelegd. Een antwoord wordt
binnenkort verwacht.
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3.
Voortgangsrapportage 2006 Wet op de jeugdzorg (brief staatssecretaris VWS d.d. 25
september 2006).
Aangehouden tot 10 oktober 2006.
4.
Mededelingen en rondvraag.
A. De voorzitter doet mededeling van de gang van zaken rond de onjuiste aankondiging op de
website over de behandeling van de wijziging van de BIG. De aankondiging was volgens de
Griffier abusievelijk uitsluitend gebaseerd op het nader voorlopig verslag. Er zal geprobeerd
worden een syteem te ontwikkelen waardoor objectiviteit gewaarborgd is.
B. Het wetsvoorstel 30338 is als hamerstuk van de plenaire vergadering van 10 oktober 2006
afgevoerd en zal op 10 oktober 2006 door de commissie in procedure worden genomen.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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